
 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO DE RETOMADA ESCOLAR PRESENCIAL COVID-19 

 

 

 

Campinas - Setembro  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com o Plano São Paulo de Retomada das Atividades (Governo do Estado de São 

Paulo), após 4 semanas na fase amarela, haverá retomada gradual das atividades escolares 

presenciais.Este Planejamento de Retomada Escolar, elaborado pela Comissão de Saúde e 



 

Segurança, visa destacar algumas diretrizes para que o processo  possa ocorrer de maneira a 

diminuir ao máximo as chances de contágio dentro da Comunidade Escolar. Além disso, enquanto 

a retomada das atividades escolares não acontece, as diretrizes também serão úteis para trazer 

segurança aos funcionários e professores nas atividades que já ocorrem presencialmente na 

escola, como  limpeza e manutenção, atividades administrativas (secretaria), preparo de material 

pedagógico pelos professores e entrega destes materiais para as famílias. 

 

1. DESCRIÇÃO DA DOENÇA 

 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2). Em 

janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto do novo Coronavírus 

como um caso de emergência de saúde pública internacional, sendo considerado pandemia no mês 

de março. 

 

Atualmente a COVID-19 é considerada uma doença de transmissão comunitária. Devendo 

reforçar as medidas de prevenção e controle de forma a evitar, diminuir ou limitar seu impacto. 

 

Toda a comunidade da Escola Associativa Waldorf Veredas deve ficar atenta ao Plano de 

Manejo, que a partir da data de 23/06/2020, foi definido no âmbito da Comissão de Segurança e 

Saúde. 

 

A CSS (Comissão de Segurança e Saúde) prestará todos os esclarecimentos e indicações à 

comunidade Veredas para a correta aplicação do plano, em estreita articulação com a Gestão 

Escolar e seguindo as orientações governamentais. 

 

Qualquer dúvida quanto ao plano de retomada escolar,  favor acessar os e-mails:  

 

comissao.saude.seguranca@escolaveredas.com.br,  

manutencao@escolaveredas.com.br 

 

 

Atualizações se darão sempre que necessárias, em alinhamento com as autoridades 

competentes. 

 

 

 

2. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

 

A COVID-19 pode manifestar-se desde um resfriado comum até uma pneumonia grave. 

Descrevemos, abaixo, os sintomas conforme sua frequência: 
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Sintomas mais comuns: 

 Febre 

 Tosse seca 

 Cansaço, fadiga 

 Perda de paladar ou olfato 

 

Sintomas menos comuns: 

 Dores e desconfortos 

 Dor de garganta 

 Diarreia 

 Conjuntivite 

 Dor de cabeça 

 Erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés 

 

Sintomas graves: 

 Dificuldade de respirar ou falta de ar 

 Dor ou pressão no peito 

 Perda de fala ou movimento 

 

 

3. TRANSMISSÃO DA INFECÇÃO 

 

 O vírus é transmitido através de: 

 

● Disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infectada tosse, 

espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que 

estão próximas (1,5 metros). 

 

● Contato das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em 

seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

 

 

 

3.1. Grupo de risco 

 

São consideradas condições de risco: 

 

 Idade igual ou superior a 60 anos, 

 Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia 

isquêmica) 



 

 Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC, fibrose 

cística) 

 Imunodepressão 

 Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5) 

 Diabetes mellitus, conforme parecer clínico 

 Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica 

 Gestação de alto risco 

 Doença hepática em estágio avançado 

 Obesidade (IMC >=30) 

 Doença hematológica 

 

 

 

 

4.  MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 

Recomenda-se que a Comunidade Veredas (alunos, professores, pais e funcionários) adotem 

as medidas gerais de prevenção, dentro e fora da escola, seguindo as orientações abaixo: 

 

 

Reforço da higienização das mãos 

 

✔ Ao entrar na escola, lavar as mãos ou desinfetá-las com uma solução anti séptica 

alcoólica (álcool Gel 70%);  

✔ Lavar as mãos frequentemente, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo 

menos, 40 segundos;  

✔ Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e depois de tocar no 

rosto ou na máscara, antes e após as aulas, antes e após o uso do banheiro e sempre que 

estiverem sujas; 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta respiratória 

 

✔ Usar lenços de papel para se assoar o nariz. Depois de utilizá-los, depositá-los no 

lixo e lavar as mãos, com água e sabão 

✔ Tossir ou espirrar no interior do braço, com o cotovelo flexionado e nunca sobre as 

mãos  



 

✔ Evitar tocar nos olhos, no nariz, na boca e na máscara. Se for realmente necessário, 

higienizar as mãos em seguida. 

 

 

 

Distanciamento físico 

 

✔ Manter o distanciamento físico de 1,5 metros, dentro do espaço escolar 

✔ Evitar contato físico, não abraçar e não beijar colegas, professores e funcionários 

✔ Não compartilhar materiais escolares, cadeiras, instrumentos, alimentos, objetos 

pessoais 

 

 

Uso de Máscaras 

 

O uso de máscaras é obrigatório dentro do ambiente escolar para todos os funcionários, 

professores e alunos . 

 

As máscaras recomendadas são as cirúrgicas ou as de pano com dupla camada, colocadas 

de forma correta na face e utilizadas durante toda permanência em ambiente escolar. Trocar a 

máscara a cada duas horas ou quando estiver úmida. 

 

A máscara poderá ser retirada no momento da alimentação ou para beber água, devendo ser 

retirada pelo elástico lateral e acondicionada em recipiente plástico individual e limpo. No momento 

em que estiver sem máscara, evitar conversar. 

 

Evitar tocar na parte da frente da máscara e sempre higienizar as mãos antes e depois de 

ajustar ou retirar a máscara. 

 

 

Ventilação dos espaços 

 

Os espaços destinados aos estudantes, professores e funcionários deverão estar sempre 

bem ventilados com as janelas e portas abertas. Não é indicada a utilização de ar-condicionado. 

 

 

Reforço de higienização e desinfecção da Escola 

 

Serão tomadas as seguintes medidas: 

 



 

 Realização da limpeza regular e desinfecção (com cloro 0,1% ou álcool 70%) em todas as 

superfícies da escola; 

 

  Limpeza e desinfecção do ambiente escolar nas superfícies de alto contato (maçanetas, 

interruptores, torneiras) e banheiros (pelo menos duas vezes ao dia). 

 

  Higienização das mesas/carteiras e cadeiras dos alunos também será realizada com maior 

frequência (pelo menos duas vezes ao dia). 

 

 Disponibilização de álcool 70% em solução em borrifadores nas salas de aula e 

administração escolar para higienização frequente de superfícies. 

 

 Disponibilização de dispensers de álcool gel nas salas, banheiros e outros locais 

estratégicos. 

 

Estabelecimento de fluxo de informação sobre casos suspeitos ou confirmados 

 

Havendo casos suspeitos as orientações serão as seguintes: 

 

 Ficar em casa se apresentar sintomas. 

 Autoavaliação diária sobre estado de saúde (o modelo de autoavaliação será disponibilizado 

em anexo) 

 Ser responsável dentro e fora da escola a respeito das orientações de prevenção e 

cuidados. 

 Ficar em casa, em isolamento, por 14 dias, se um membro da família (contato domiciliar) 

tiver COVID. 

 Informar à escola sobre caso confirmado ou suspeito. 

 

Mudanças no fluxo da escola e sinalizações 

 

 Adaptação dos bebedouros para abastecimento de água em garrafas individuais trazidas 

pelos alunos, professores e funcionários (acionamento sem as mãos).  

 

 Colocação de cartazes educativos e de orientação em vários locais da escola: lavagem das  

mãos, uso de álcool gel, uso adequado de máscaras, distanciamento físico necessário, etc. 

 

 Orientação para que o lanche ocorra em local arejado e com distanciamento físico. 

 

 Adequação da rotina de entrada e saída dos alunos, com objetivo de evitar a circulação de 

pais dentro do ambiente escolar.  

 



 

Outros procedimentos gerais 

 

Em caso de novas orientações das autoridades competentes, estas serão incorporadas no 

presente protocolo, para que sejam divulgadas e implementadas e junto à comunidade. 

 

 

Informações, esclarecimentos e respectivas atualizações 

 

 http://saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-

vranjac/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/coronavirus-covid-19/ 

 

 https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/ 

 https://covid-19.campinas.sp.gov.br/ 

 

 

Viagens ao exterior 

 

Aos associados que regressarem ao Brasil, e apresentarem sintomas, é recomendado que 

permaneçam em isolamento por 14 dias. Assim, todos os alunos, professores e funcionários que 

regressem de uma viagem, não poderão deslocar-se à escola, nem a outros espaços frequentados 

por outras pessoas, sem terem cumprido o período recomendado de isolamento. 

 

 

 

 

5. PROCEDIMENTOS FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFECÇÃO 

 

 

Área de Acolhimento 

 

O aluno que apresente febre ou outros sintomas da doença em contexto escolar, será 

encaminhado para a sala de acolhimento da escola, acompanhado por um adulto capacitado. A 

secretaria escolar entrará em contato com os responsáveis, que devem comprometer-se a buscar 

imediatamente o aluno sintomático. 

 

A colocação de um aluno, professor ou funcionário numa área de acolhimento visa impedir 

que outras pessoas sejam expostas e infectadas, e tem como principal objetivo evitar a propagação 

da doença. 

 

http://saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/coronavirus-covid-19/
http://saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/coronavirus-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/


 

O acolhimento será um local arejado, onde o aluno possa aguardar em segurança a chegada 

do responsável que o levará para casa. Estará disponibilizado sanitário específico para a pessoa 

que necessitar aguardar no acolhimento. 

 

As áreas de acolhimento serão equipadas de acordo com as orientações das autoridades de 

saúde com: 

 

▪ Solução antisséptica de base alcoólica; 

▪ Toalhas de papel, máscaras cirúrgicas, óculos de proteção e termômetro. 

 

Após a saída da pessoa sintomática da área de acolhimento, esta deverá ser higienizada 

adequadamente. Os resíduos desta sala serão descartados após duplo ensacamento. 

 

As famílias devem comprometer-se em comunicar a Administração Escolar se o for 

confirmado o diagnóstico de Covid-19, para que possa ser notificado adequadamente ao DEVISA  

(Departamento de Vigilância em Saúde), conforme norma. 

 

 

 

6. Medidas prováveis para o regresso dos alunos à escola 

 

A retomada das atividades escolares presenciais obedecerá a regulamentação da Secretaria 

de Educação e às coordenadas do Plano São Paulo de Retomada, podendo haver mudanças e 

adequações conforme o cenário epidemiológico regional. Desta forma, recomenda-se um 

planejamento de medidas, a ser realizado em conjunto pela Comissão de Saúde e Segurança, 

médicos escolares e corpo pedagógico, gestão escolar e funcionários para que o plano possa se 

adequar à realidade de escola da melhor maneira possível. 

 No item 8 do presente protocolo, descreve-se uma sugestão de modelo para formação de 

coordenadoria e sub-coordenadorias que participarão ativamente na elaboração e execução das 

medidas definitivas de retomada presencial das atividades escolares. 

 

Seguem algumas diretrizes para o planejamento: 

 

6.1 Sobre os espaços físicos da escola 

 

6.1.1 Salas de aula 

 

 Configuração das salas de maneira a maximizar o distanciamento físico, proporcionando 

distanciamento de ao menos 1,5m. 

 Configuração das mesas e cadeiras para que fiquem na mesma direção,  de modo que o 

aluno utilize apenas  um lado para sentar-se, ,  respeitando o distanciamento de 1,5m. 



 

 Minimizar a necessidade de compartilhamento de materiais. 

 Adequação dos materiais de almofadas, assentos, brinquedos e outros materiais 

pedagógicos para facilitar a higienização. 

 Dar preferência a atividades que possam ser realizadas ao ar livre. 

 Disponibilização de álcool em gel e álcool 70% (solução) em borrifador nas salas. 

 Recomendação da higienização frequente das mãos e das superfícies. 

 Reforço da necessidade do uso de máscaras. 

 Mesmo durante o período que antecede a retomada presencial das aulas, recomenda-se o 

uso de máscaras, inclusive no preparo dos materiais pedagógicos entregues às famílias. 

 

6.1.2 Secretaria 

 A configuração do espaço administrativo e da escala de trabalho ocorrerá de maneira a 

maximizar o distanciamento físico (mínimo 1,5m) entre os funcionários que atuam no setor e 

também em relação ao público que, por ventura, venham  atender. 

 O uso de máscara é obrigatório durante todo período de permanência no local. 

 Será feita a adequação da sala para que haja ventilação necessária . 

 Dar preferência a equipamentos de uso individual. 

 O uso de ar-condicionado não é recomendado. 

 O que for possível realizar em modo Home Office, daremos preferência a esta modalidade. 

 Disponibilização de álcool em gel e álcool 70% solução em borrifador para higienização 

frequente das mãos e das superfícies. 

 

6.1.3 Salão de Euritimia  

 

 Sempre que utilizado , esse espaço deverá ficar aberto para favorecer à ventilação.  

 Haverá higienização, antes e após o uso do salão, com solução de cloro ou amônia 

quaternária. 

 Disponibilização de álcool em gel para higienização frequente das mãos. 

 

 

6.1.4 Sala de música, Sala de Idiomas e Sala de Trabalhos Manuais 

 

 Sempre que r estes ambientes forem utilizados, deverão ser mantidos  abertos e ventilados. 

 Haverá higienização - antes e após o uso - com solução de cloro ou amônia quaternária. 

 Haverá disponibilização de álcool em gel para higienização frequente das mãos. 

 Haverá disponibilização de álcool 70% solução em borrifador para higienização frequente 

das superfícies. 

 Sempre que possível, dar preferência para materiais e equipamentos de uso individual. 

 

 

 



 

6.1.5 Cozinha e refeitório 

 

 A equipe de cozinha deve estar treinada para os processos de segurança alimentar. 

 O acesso à  cozinha deverá ser restrito às pessoas que trabalham lá, usando traje 

adequado (touca, avental, máscara e calçados próprios para este fim e devidamente 

  higienizados). 

 A pia, para higienização das mãos, deverá ser exclusiva para este fim, diferente da pia para 

higienização  de alimentos e lavagem de louça. 

 Deverão ser disponibilizados  recipientes plásticos para acondicionamento de louça usada 

em solução com cloro antes destas serem lavadas com água e detergente. 

 No refeitório, deverá haver demarcação de assentos para que haja distanciamento físico de 

ao menos 1,5m entre as pessoas que, preferencialmente, devem estar lado a lado e não um 

de frente ao outro. 

 Deverá ser feito um escalonamento do uso do refeitório para evitar aglomeração e manter o 

distanciamento físico adequado  

 Disponibilização de álcool em gel na entrada do refeitório. 

 Encorajamento de higienização das mãos antes e após as refeições. 

 Retirada de borrifador a máscara somente no momento da refeição, acondicionando-a em 

recipiente plástico higienizado. 

 Disponibilização de álcool 70% solução em todas as mesas para que estas possam ser 

higienizadas antes e após o uso. 

 

6.1.6 Quadra 

 

 Uso obrigatório de máscaras. 

 Orientação para manter o distanciamento físico de ao menos 1,5m. 

 Disponibilização de álcool em gel para higienização frequente das mãos. 

 Medidas educativas para orientação sobre uso adequado dos bebedouros. 

 

 

6.1.7 Área de espera 

 

 Manter distanciamento físico de no mínimo  1,5m. 

 Uso obrigatório de máscaras. 

 Disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos. 

 Escalonamento de horários de entrada e saída de alunos a fim de evitar aglomerações. 

 

 

6.1.8 Estacionamento 

 

Reforço nas sinalizações e medidas educativas com objetivo de evitar aglomerações. 



 

 

6.1.9 Banheiros 

 

 Orientar para que não seja feita higienização dos recipientes que armazenam alimentos nos 

banheiros 

 Aplicar guias físicos, tais como fitas adesivas no piso, para a orientação do distanciamento 

físico nos halls de entrada. 

 Instalar barreiras físicas  entre as pias do banheiro. 

 Instalar dispensers com álcool 70% ou outro produto, devidamente aprovado pela Anvisa, 

para higienização de assentos sanitários. 

 Orientar para que a higienização do assento sanitário seja prévia à sua utilização. 

 Orientar para que a descarga seja  acionada com a tampa do vaso sanitário fechada, pois 

estima-se que entre 40 e 60% das partículas virais conseguem alcançar até 1m  de 

distância acima do vaso sanitário, após a emissão de jato de água. 

 Considerar que os banheiros são áreas de risco, portanto, a limpeza desses espaços deverá 

ser realizadas várias vezes ao dia, no menor intervalo de tempo possível quando dos 

períodos de maior uso. 

 

 

6.2 Regresso ao Regime presencial dos alunos do Ensino Médio 

 

A suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, determinada pelo Decreto-Lei nº 

64862/20, de 13 de março, foi uma das medidas excepcionais e temporárias tomadas pelo Governo 

do Estado de São Paulo para fazer face à pandemia. O retorno às aulas presenciais acontecerá de 

forma gradual e seguirá as diretrizes propostas pelo Planejamento Municipal e Estadual. 

 

Assim, e de acordo com as orientações dos órgãos competentes, para além do reforço das 

medidas gerais de prevenção de contágio (utilização de máscara, higienização das mãos, etiqueta 

respiratória, distanciamento físico, arejamento de espaços e limpeza e desinfecção da escola); 

contempladas no ponto 4 do presente Plano de Retomada, e que devem ser interiorizadas e postas 

em prática por todos os membros da comunidade educativa, serão instituídos os seguintes 

procedimentos específicos: 

 

✔ Reorganização dos horários dos alunos que serão também distribuídos por grupos e 

espaços da escola de forma a evitar, na medida do possível, o contato com outros grupos. É 

importante que  os alunos respeitem as indicações de professores e funcionários sobre a 

forma como deverão circular dentro da escola, e a que zonas e salas poderão permanecer; 

 

✔ Reorganização da disposição das salas de aula, de forma a garantir a maximização 

da distância entre alunos e alunos e professores, evitando  que os alunos fiquem virados de 

frente uns para os outros; 



 

 

 

✔ Constituição de diferentes equipes de pessoal não docente, que garanta, na medida 

do possível, a sua substituição em caso de absentismo por doença ou necessidade de 

isolamento; 

 

✔ Reorganização dos serviços da cantina e do refeitório, de forma a acautelar o 

respeito pelas regras de distanciamento físico e impedir uma grande concentração de 

utilizadores. Reforço das medidas de higienização das mãos (antes e depois das refeições) 

e intensificação dos protocolos de limpeza e desinfecção das superfícies, também nestes 

espaços; 

 

✔ Perante a identificação de um caso suspeito na escola, serão realizados os 

procedimentos específicos enumerados nos pontos 5 deste  plano. 

 

 

6.3. Regresso ao regime presencial dos alunos do Infantil 

 

★ Avaliação regular da temperatura corporal a alunos e funcionários; 

 

★ Os alunos serão acolhidos e entregues à porta do Infantil (necessidade de 

providenciar entrada exclusiva para crianças do Ensino Infantil), sendo limitadas as entradas 

de pais e encarregados de educação ao interior da escola, pelo que se utilizarão, 

preferencialmente, canais digitais para a troca de informações sobre as crianças (e-mail, 

telefone, reuniões por videoconferência , etc); 

 

★ Reorganização dos alunos por grupos e salas fixos, de forma a garantir o 

distanciamento físico; 

 

★ Adaptação, na medida do possível, dos horários das rotinas, atividades e circuitos, 

para minimizar o contato entre os diferentes grupos de crianças/educadores. Serão 

privilegiadas as atividades ao ar livre, sempre que as condições climáticas assim  permitirem; 

 

★ Os equipamentos destinados aos alunos mais novos, bem como aqueles destinados 

ao descanso e período de sono, serão de uso exclusivo, e será reforçada a sua higienização; 

 

★ No período de alimentação, será também maximizada a distância entre os alunos, e 

mantida a mesma disposição dos alunos ao redor das mesas; 

 



 

★ Proibição de brinquedos trazidos de casa pelas crianças. Serão apenas permitidos 

os seus “objetos transicionais” de conforto, e reforçada a limpeza e desinfecção de materiais 

pedagógicos e brinquedos da escola; 

 

★ Deverá ser disponibilizada uma muda de roupa para cada criança e embalagem 

plástica para depositar as roupas sujas; 

 

★ Constituição de diferentes equipes de educadores e pessoal não docente, que 

acautele, na medida do possível, a sua substituição em caso de absentismo por doença ou 

necessidade de isolamento; 

 

★ Sempre que possível, deve ser privilegiado o transporte individual das crianças pelos 

responsáveis da criança ou por alguém por eles designado. As cadeirinhas de transporte não 

poderão entrar nas instalações da escola. 

 

6.4. Regresso ao regime presencial dos alunos do Fundamental I 

 

★ Avaliação regular da temperatura corporal a alunos e funcionários; 

 

★ Os alunos serão acolhidos e entregues, individualmente, à porta da escola por um 

adulto que deverá obrigatoriamente utilizar máscara. Nesta faixa etária, o uso de máscara não 

é obrigatório, mas desejável, devendo-se reforçar o distanciamento físico. 

 

★ Para trocas de informações sobre os alunos, recomenda-se utilizar, 

preferencialmente, canais digitais (e-mail, telefone, reuniões por videoconferência, etc.) 

 

★ Reorganização dos tempos de parque e horários do lanche, que poderão ser 

efetuados por turnos, para minimizar o contato entre os diferentes grupos de 

crianças/educadores. Aconselha-se adoção de lanche individual. Serão privilegiadas as 

atividades ao ar livre, sempre que as condições climáticas assim permitirem; 

 

★ Os utensílios destinados à  alimentação, devem ser, preferencialmente, de uso 

exclusivo, e será reforçada a sua higienização. Neste período, será também maximizada a 

distância entre os alunos, e mantida a disposição alternada dos pés e cabeças das crianças; 

 

 

★ Proibição de brinquedos trazidos de casa pelas crianças, sendo reforçada a limpeza 

e desinfecção de materiais pedagógicos e brinquedos da escola; 

 



 

★  Cada aluno deverá levar em sua mochila escolar, duas ou mais mascaras para 

trocas, saquinhos ou recipientes para armazenar as mascaras sujas, garrafinha individual de 

água e material escolar de uso individual; 

 

★ Constituição de diferentes equipes de educadores e pessoal não docente, que 

acautele, na medida do possível, a sua substituição em caso de absentismo por doença ou 

necessidade de isolamento; 

 

★ Os equipamentos exteriores à escola (cadeirinhas de transporte, bicicletas, 

mochilas) não poderão ser guardados nas instalações da escola. 

 

 

6.5. Regresso ao regime presencial dos alunos do Fundamental II 

 

★ Avaliação regular da temperatura corporal a alunos e funcionários; 

 

★ Os alunos serão acolhidos e entregues, individualmente, à porta da escola por um 

adulto que deverá obrigatoriamente utilizar máscara. Nesta faixa etária, as crianças 

necessitam usar máscaras, devendo-se também reforçar o distanciamento físico. 

 

★ Para trocas de informações sobre os alunos,  recomenda-se utilizar, 

preferencialmente, canais digitais (e-mail, telefone, reuniões por videoconferência, etc.) 

 

★ Reorganização dos tempos de parque, e horários do lanche, que poderão ser 

efetuados por turnos, para minimizar o contato entre os diferentes grupos de 

crianças/educadores. Aconselha-se adoção de lanche individual.  Serão privilegiadas as 

atividades ao ar livre, sempre que as condições climáticas assim  permitirem; 

 

★ Os equipamentos destinados aos alunos mais novos, designados à  alimentação, 

serão  de uso exclusivo, e será reforçada a sua higienização. Neste período, será também 

maximizada a distância entre os alunos, e mantida a disposição alternada dos pés e cabeças 

das crianças; 

 

★  Cada aluno deverá levar em sua mochila escolar, duas ou mais mascaras para 

trocas, saquinhos ou recipientes para armazenar as mascaras sujas, garrafinha individual de 

água e material escolar de uso individual; 

 

★ Proibição de brinquedos trazidos de casa pelas crianças, sendo reforçada a limpeza 

e desinfecção de materiais pedagógicos e brinquedos da escola; 

 

 



 

★ Constituição de diferentes equipes de educadores e pessoal não docente, que 

acautele, na medida do possível, a sua substituição em caso de absentismo por doença ou 

necessidade de isolamento; 

 

★ Os equipamentos exteriores à escola (bicicletas) não poderão ser guardados nas 

instalações da escola.



 

7. Outras indicações para pessoal docente e não docente, alunos,  pais e 

encarregados 

 

 

7.1 Indicações para os professores/educadores e pessoal não docente 

 

 

★ Os professores e trabalhadores não docentes deverão disponibilizar-se para ações 

de esclarecimento ou outras reuniões solicitadas pela Coordenadoria do Plano, se assim o 

entender, face à evolução da situação, em articulação com as autoridades de saúde 

competentes; 

 

★ As medidas de higiene pessoal, utilização de máscaras, etiqueta respiratória e de 

higienização do ambiente escolar adotadas pela escola de acordo com as indicações da 

Direção-Geral de Saúde, devem ser interiorizadas e mantidas por todos, durante a vigência 

do Plano de Contingência; 

 

★ Os Professores e trabalhadores não docentes deverão assumir uma postura ativa e 

de exemplo para os alunos, praticando e levando a cumprir as medidas adotadas pela 

escola; 

 

★ Os espaços destinados aos estudantes e trabalhadores devem estar sempre bem 

ventilados e, sempre que possível, com as janelas e portas abertas; 

 

★ Os professores e funcionários deverão informar os alunos das medidas de 

prevenção e controle da COVID-19 adotadas na escola, e sensibilizá-los para a manutenção 

dos procedimentos ao longo de todo o ano, para sua proteção e da restante comunidade; 

 

★ A transmissão de informação de modo conciso e adequado a cada nível etário, 

sem alarmismos, bem como a tranquilização e reforço da confiança dos alunos na equipe 

educativa, deverá ser a preocupação essencial dos professores, enquanto se mantiverem as 

medidas excepcionais de prevenção e controle da doença; 

 

★ As dúvidas e esclarecimentos relativos à aplicação do Plano de Retomada deverão 

ser clarificados junto aos  Coordenadores de Ciclo e de Ano, e da Coordenadora e Vice- 

Coordenadoras do Plano; 

 

★ No âmbito das atividades escolares, e nas áreas curriculares disciplinares e não 

disciplinares mais vocacionadas, deverão prever-se e realizar-se trabalhos relacionados  à 



 

prevenção e controle da COVID-19, o modo mais eficaz de interiorização destas medidas 

pelas crianças e jovens; 

 

★ Os professores devem disponibilizar, à respectiva Coordenação de Secção/ Ano, 

materiais de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, para serem utilizados pelos 

professores de substituição em caso de absentismo; 

 

★ Nos casos de absentismo é obrigatória a comunicação aos Serviços 

Administrativos da escola; o regresso ao ambiente escolar está sujeito ao regime geral de 

admissão descrito no Plano de Retomada (confirmação de caso suspeito, liberação médica 

para retorno a atividade laboral ou escolar), imposto pelas Autoridades de Saúde 

competentes e aplicável a alunos, pessoal docente e não docente. 

 

 

 

 

7.2.  Equipe de Limpeza e Manutenção 

 

✔ Uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI) - máscara, bota ou 

calçado de borracha, luvas e óculos de proteção. 

 

✔ Treinamento adequado sobre os protocolos especiais para o período de pandemia. 

 

★  Os trabalhadores deverão disponibilizar-se para ações de esclarecimento ou 

outras reuniões solicitadas pela Coordenadoria do Plano,  caso necessário , face à evolução 

da situação, em articulação com as autoridades de saúde competentes; 

 

★ As medidas de higiene pessoal, utilização de máscaras, etiqueta respiratória e de 

higienização do ambiente escolar, adotadas pela escola de acordo com as indicações da 

Direção-Geral de Saúde, devem ser interiorizadas e mantidas por todos, durante a vigência 

do Plano de Contingência; 

 

★ Os trabalhadores  deverão assumir uma postura ativa e de exemplo para os 

alunos, praticando e levando a cumprir as medidas adotadas pela escola; 

 

★ Os espaços destinados a estudantes e trabalhadores devem estar sempre bem 

ventilados e, sempre que possível, com as janelas e portas abertas; 

 



 

★ Os  funcionários deverão informar os alunos das medidas de prevenção e controle 

da COVID-19 adotadas na escola, e sensibilizá-los para a manutenção dos procedimentos 

ao longo de todo o ano, para sua proteção e do da restante comunidade; 

 

★ As dúvidas e esclarecimentos relativos à aplicação do Plano de Retomada deverão 

ser clarificados junto aos  Coordenadores de Ciclo e de Ano, e da Coordenadoria e Vice- 

Coordenadorias do Plano; 

 

★ Nos casos de absentismo é obrigatória a comunicação aos Serviços 

Administrativos da escola. O regresso à  escola está sujeito ao regime geral de admissão 

descrito no plano de retomada, imposto pelas autoridades de saúde competentes e aplicável 

a alunos, pessoal docente e não docente.



 

7.3. Indicações para os alunos 

 

★ Todos os alunos serão responsabilizados pela execução das normas e 

procedimentos de prevenção e controle da doença pelo novo Coronavírus (COVID-

19), em vigor no colégio, de acordo com as informações que se encontram afixadas 

em toda a escola, e as indicações e esclarecimentos que serão fornecidos pelos 

professores e funcionários; 

 

★ O cumprimento de todas as normas, além de corresponder a uma imposição 

das autoridades de saúde para as escolas, contribuirá para uma maior eficácia na 

prevenção e controle da doença e, portanto, para a maior proteção dos alunos e de 

toda a comunidade escolar; 

 

★ Os alunos, após a informação, formação e verificação dos procedimentos em 

vigor na escola, deverão atuar em conformidade enquanto se mantiver em vigor o 

plano de retomada e poderão ser alvo de medidas disciplinares, por comportamentos 

ou atitudes que, deliberadamente, ponham em risco a restante comunidade escolar; 

 

★ Os alunos deverão zelar pela boa conservação dos materiais informativos 

afixados no colégio e dos dispositivos de higiene disponibilizados nas salas de aula e 

outros espaços escolares, podendo ser alvo de medidas disciplinares por 

comportamentos que, deliberadamente, visem a danificação destes materiais e 

dispositivos.  

 

★ Um aluno que apresente febre e outros sintomas de doença em contexto 

escolar, será encaminhado para as salas de isolamento do escola e acompanhado e 

vigiado por um adulto capacitado; que procederá de acordo com as orientações da 

secretaria municipal de saúde, até à chegada dos pais ou encarregados de educação 

à  escola. Nesta situação, os alunos deverão cumprir as indicações do adulto que os 

acompanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.4. Indicações para os pais e responsáveis 

 

★ Os pais e responsáveis assumem um papel fundamental na sensibilização e 

promoção de rotinas de prevenção e controle da doença pelo novo Coronavírus, 

COVID-19, por parte dos seus educandos, na sua responsabilização para o 

cumprimento das medidas adotadas na escola e na adoção de atitudes de 

tranquilização e transmissão de confiança na equipe educativa aos seus educandos; 

 

★ Os pais e responsáveis devem cuidar de manter atualizados os seus 

contatos de forma a possibilitar uma comunicação eficiente  por parte do escola; 

 

★ Os pais e responsáveis  deverão colaborar no cumprimento estrito das 

normas ditadas pelas autoridades de saúde competentes de não admissão nas 

instalações a escola  de alunos que apresentem febre ou outros sintomas de doença. 

 

★ Os pais e responsáveis devem comunicar à escola os casos diagnosticados 

de COVID-19 dos seus educandos, ou contatos próximos, junto do respectivo 

Coordenador de Ciclo e Administração Escolar.  

 

★ Os alunos apenas serão admitidos na escola quando tiverem alta clínica 

(atestado do médico que acompanhou o caso). Nos casos de doença com 

sintomatologia semelhante à COVID-19 poderá vir a ser exigida uma declaração 

médica para readmissão nas instalações do escola. 

 

★ Todas as dúvidas e esclarecimentos relativos às medidas de controle e 

prevenção da doença na escola poderão ser esclarecidos pelos coordenadores de 

ciclo/ano dos seus educandos; 

 

★ A Gestão da escola encontra-se, como sempre, disponível para o 

atendimento dos pais relativamente a todos os assuntos relacionados  aos seus 

alunos. A Coordenadoria do Plano de Retomada da COVID-19, será a responsável 

pela atuação dentro da escola e articulação com o exterior, e poderá ser contactada, 

também por escrito, através do endereço de correio eletrônico da Comissão de Saúde 

e Segurança: comissão.saude.seguranca@escolaveredas.com.br 

 

★ Os pais e responsáveis  deverão manter-se atentos aos seus e-mails, e 

canais de comunicação da escola, assim como a anamnese escolar atualizada. 
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7.5 - Orientações em caso suspeito ou confirmado de Covid-19 entre alunos, 

funcionários, professores ou pessoas que coabitam com estas pessoas. 

 

 Compromisso da família com caso suspeito ou confirmado de Covid em comunicar à  

Administração Escolar/Coordenadoria do plano. 

 

 A escola comunicará a classe que teve contato com o caso, mantendo a identidade 

da família preservada. 

 

 Quando uma criança for detectada com sintomas, quem deverá ser afastada em 

isolamento social com ela, são os familiares próximos, pessoas que convivem na 

mesma casa ou dormem juntas. 

 

  Caso  a criança tenha  passado o dia todo doente na escola,  devemos discutir 

pontualmente cada caso.  Todo esse processo é dinâmico e deve ser vivido a cada 

momento. 

 

   A classe não deve ser encaminhada  ao isolamento, mas deve estar atenta aos 

sintomas. Para esta classe não será  indicado o teste diagnóstico. 

 

 Os profissionais da escola que estão sujeitos a todas as crianças, todos devem estar 

paramentados (máscara, avental e lavagem das mãos), pois imagina-se que essas 

medidas os protejam e, assim,  não deverão ser afastados. 

 

 Se o professor tiver um filho com sintomas, ele deve se manter em isolamento social 

junto com seu filho.  

 

 Se o caso confirmado for aluno, professor ou funcionário, este só deve retornar às 

atividades presenciais após alta clínica (atestado de saúde emitido pelo médico que 

acompanhou o caso). 

 

 Os contactantes de caso confirmado de COVID, mesmo assintomáticos, devem 

permanecer em casa por 14 dias --- ***** pensar, consultar CSS** 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Definição de funções da equipe de planejamento e execução do plano de 

retomada escolar 

 

 

Todos ciclos: Infantil, Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio 

 

*ALGUMAS ATIVIDADES PROPOSTAS NESTE ITEM JÁ ESTÃO EM ANDAMENTO 

 

 

Função 

 

Operacionalização 

 

 

 

 

 

 

Coordenadoria do Plano de 

Retomada às atividades escolares 

presenciais e atividades internas da 

escola: 

 

 

Gestor de Manutenção, Comissão de 

Segurança e Saúde e coordenação 

pedagógica 

 

 

Pessoas responsáveis:  

 

      ● Thomaz Rossetti 

      ● Elizete Trindade 

                    

      ● Vicente Lima Ventura Seco 

               ● Vanessa Jakowatz 

     ● Juliana Filette 

     

 

 

 

 

- Elaborar o plano de retomada da escola 

 

- Procedimentos por ciclo, com a colaboração dos 

membros da Comissão de Segurança e Saúde 

(reuniões periódicas já estão sendo realizadas) 

 

- Ativar o plano de ação; 

 

- Supervisionar todas as ações previstas no plano 

de ação da escola em articulação com as 

entidades governamentais; 

 

- Definir as estratégias de atuação de acordo com 

a evolução da pandemia; 

 

- Definir as medidas educativas de reforço de 

higienização de mãos, etiqueta respiratória, 

distanciamento físico, limpeza e desinfecção e 

arejamento de espaços (cartazes já estão sendo 

elaborados pela CSS e enviados via Veredas 

Informa (WhatsApp) semanalmente) 

 

- Desenvolver, manter, implementar, rever e propor 

alterações ao plano, sempre que se justificar e 

em estreita articulação com as autoridades de 

saúde;  

 



 

 

 

 

 

 

- Identificar e sinalizar à autoridade de saúde local 

os casos identificados de doença entre alunos, 

professores e funcionários;  

 

- Obter e difundir informação atualizada, publicada 

pelos Ministérios da Educação e  da Saúde; 

 

- Definir e implementar, em articulação com  as  

Vice Coordenadorias do Plano e coordenadores 

de ciclo, as medidas de manutenção das 

atividades letivas nos casos de suspensão de 

atividades presenciais e de absentismo de alunos 

e/ou de professores  

 

- Avaliar o impacto de um eventual não 

cumprimento do calendário escolar, no caso do 

encerramento de qualquer Ciclo do colégio e 

definir, juntamente com a Coordenação 

Pedagógica, as respectivas medidas de 

mitigação.  

 

- Dirigir e coordenar o processo de comunicação 

interna (com os coordenadores de ciclo e o 

coordenador dos serviços de Apoio e Recursos) 

e externa (com os pais  e encarregados de 

Educação, autoridades de Saúde Nacional e 

Regionais e o Ministério da Educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Função 

 

Operacionalização 



 

 

 

 

 

 

Subcoordenadores do Plano de 

Contingência 

 

 

Pessoas responsáveis:  

 

     ● A definir 

 

- Substituir a coordenadoria nas suas funções no 

âmbito do Plano de Retomada em vigor, em caso 

de ausência desta, em situações definidas 

(ausência prolongada por motivos profissionais, 

doença);  

 

- Assessorar a coordenação, em todas as 

atividades referentes à definição, implementação, 

desenvolvimento, manutenção e revisão do Plano 

de Retomada Escolar;  

 

- Acionar o serviço de pronto atendimento de 

saúde Medicar quando necessário;  

 

- Elaborar e manter atualizada a estatística de 

casos detectados e confirmados da doença entre 

alunos, pessoal docente e não docente; 

 

- Avaliar e difundir materiais de informação 

disponibilizados pelas autoridades competentes, 

em articulação com a coordenadoria; 

 

 

 

 

Função 

 

 

Operacionalização 

 

Equipa Operacional 

 

Pessoas responsáveis:  

 

✔ Thomaz 

✔ Daniel 

✔ Raquel (pátio) 

✔ Professores 

 

- Coordenar e monitorar a atuação do pessoal não 

docente, em estreita articulação com a 

Coordenadoria do Plano; 

 

- Afixar os materiais de informação em áreas 

estratégicas definidas pela Coordenadoria do 

Plano e assegurar a sua manutenção e/ou 

reposição; 

 

- Definir áreas estratégicas e afixar a informação 

facultada pela Coordenadoria, (zonas de 



 

circulação, instalações dos funcionários); 

 

- Monitorizar toda a documentação informativa 

afixada nas instalações escolares e proceder à 

sua substituição quando deteriorada ou removida 

 

- Efetuar o levantamento de existências, e 

assegurar e manter uma reserva estratégica dos 

bens e produtos de higienização e proteção, 

limpeza e primeiros socorros identificados no 

Plano de Contingência, segundo as indicações 

da Coordenadoria do Plano; 

 

- Verificar periodicamente as existências  de  

produtos  de higienização, proteção e primeiros 

socorros das salas de isolamento e assegurar a 

sua reposição; 

 

- Definir e monitorizar as regras dos serviços de 

limpeza da Escola e de higienização e 

desinfecção do ambiente escolar, de acordo com 

as orientações da Coordenadora (zonas de 

reforço de higienização e desinfecção,  

periodicidade  e procedimentos); 

 

- Sinalizar, diariamente, às sub-Coordenadorias do 

Plano, os casos identificados de doença entre o 

pessoal não-docente; 

 

- Implementar as medidas de reforço de 

higienização de mãos, etiqueta respiratória, 

distanciamento social, e arejamento de espaços. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organização por ciclos (Infantil, fundamental I, Fundamental II, Ensino médio) 

 

Função 

 

Operacionalização 

 

 

 

 

 

 

Equipe  Operacional – 

Coordenadoras do Infantil : 

 

Pessoas responsáveis:  

 

✔ A definir 

 

- Auxiliar a Coordenadoria do Plano de 

Contingência, em todas as atividades referentes à 

aplicação deste  ao Infantil; 

 

- Coordenar a atuação dos professores e auxiliares 

de educação, em estreita articulação com a 

Coordenadora do Plano; 

 

- Promover a divulgação do Plano de Retomada 

junto das educadoras e auxiliares de educação do 

Infantário e disponibilizar e divulgar informação 

atualizada, de acordo com as indicações da 

Coordenadoria do Plano; 

 

- Definir os locais de afixação estratégica e afixar os 

materiais informativos, sempre que considerado 

pertinente, e promover   sua substituição quando 

deteriorados ou removidos; 

 

- Verificar periodicamente a existência de produtos 

de higienização e primeiros socorros da sala de 

isolamento (local a definir) e assegurar a sua 

reposição quando necessário; 

  

- Definir e monitorizar as regras dos serviços de 

limpeza e desinfecção do Infantário, de acordo 

com as indicações da Coordenadoria do Plano 

(zonas de reforço de higienização, periodicidade e 

procedimentos de higienização); 

 

- Reforçar os planos de higiene e desinfecção em 

vigor referentes às salas de aula, zonas de 

circulação, instalações sanitárias, cozinha e zonas 

de preparação; 

- Informar e esclarecer dúvidas dos pais e 



 

encarregados de educação, acerca das medidas 

de prevenção e contenção da doença, adotadas 

pela escola, e encaminhar para um atendimento 

com a Coordenadoria do Plano, sempre que se 

justificar necessário; 

 

- Promover a mobilização e colaboração dos pais e 

professores  para adoção das medidas de 

prevenção e contenção da doença, adequadas à 

faixa etária dos seus educandos, seguindo as 

indicações das autoridades de saúde e as regras e 

medidas adotadas pela  escola; 

 

- Reforçar junto aos pais o seu papel fundamental, 

conjuntamente com os profissionais da escola, 

para a adoção destas medidas de exceção sem 

alarmismos, no sentido de manter a normalidade 

das atividades escolares; 

 

- Nos casos de suspeita detectados nas instalações 

da escola , contatar os pais, para comparecimento 

na escola, enquanto o aluno é encaminhado para a 

sala de isolamento; 

 

- Garantir o acompanhamento em permanência do 

aluno que se encontra na sala de isolamento; 

 

- Registar todos os casos suspeitos e detectados na 

escola, bem como os sinalizados pelos pais e 

encarregados de educação, relativos ao Infantil; 

 

- Sinalizar, diariamente, a Sub-Coordenadoria do 

Plano de Retomada, todos os casos confirmados 

da doença na escola e/ou sinalizados pelos pais e 

encarregados de educação, relativos ao Infantil; 

 

 

- Estabelecer, em estreita articulação com a 

Coordenadoria do Plano, o regime de substituição 



 

de educadores, nos casos de absentismo devido à 

COVID-19; 

 

- Garantir a implementação das medidas de reforço 

de higienização das  mãos, etiqueta respiratória, 

arejamento de espaços e distanciamento social; 

 

- Implementar as medidas de mitigação, definidas 

pela Coordenadoria, no caso de ser decretada a 

suspensão de atividades presenciais. 

Atuar de acordo com as indicações da 

Coordenadoria do Plano e das coordenadoras de 

ciclo;  

 

- Encaminhar os alunos com suspeita de doença à 

sala de Isolamento;  

 

- Efetuar os procedimentos de proteção e higiene;  

 

- Permanecer sempre junto do aluno, durante o 

tempo que ficar na sala de isolamento, de acordo 

com as indicações da Coordenadoria do ciclo, da 

Coordenadoria do Plano, e das autoridades de 

saúde 

 

 

 

 

 

 

9- Sobre materiais e produtos necessários para as adequações (ORÇAMENTOS) 

 

 

✔ Dispensers de álcool em gel 

 

✔ Borrifadores para álcool solução 

 

✔ Termômetros infravermelho 

 

✔ Caixas plásticas 



 

 

✔ Pulverizadores 

 

✔ Máscaras cirúrgicas comuns com dupla camada descartáveis e tipo NR95 

(para acolhimento) 

 

✔ Óculos de segurança e Face Shield para área de acolhimento 

 

✔ Luvas descartáveis – látex ou nitrílica 

 

✔ Limpador de superfícies tipo Perfex em rolo 

 

✔ Cloro 

 

✔ Álcool 70 % solução 

 

✔ Álcool em gel 

 

✔ Desinfetante de amônia quaternária 

 

 

 

10- REFERÊNCIAS 

 

● Informes da Sociedade Brasileira de Pediatria 

● Organização Mundial de Saúde 

● CDC 

● Ministério da Saúde 

● Plano São Paulo – Governo do Estado de São Paulo 

● Manual de Retomada Colégio Moderno de Lisboa, Portugal 

● School Opening Document – Greenwich Public Schools, Connecticut, Estados 

Unidos da América 

 

 

 

 

11- ANEXOS 

 

● Check list de sintomas para auto avaliação diária 

● Cartazes educativos sobre lavagem e higienização das mãos, uso adequado de 

máscaras, etiqueta respiratória, etc. 


